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وكاهىن 2012ًىاًس 12املؤزخ في 12/05 بعد حعدًل كاهىن إلاعالم،اللاهىن العضىي لإلعالم زكم 

 ،ظهسث في العلد ألاخير العدًد من اللىىاث 2014فبراًس 24املؤزخ في 14/04السمعي البصسي زكم 

ت، وهي اللىىاث التي عملت على اًجاد مساحت لها، والحصىل  الفضائُت، في الساحت إلاعالمُت الجصائٍس

على كدز من اهخمام ومخابعت املىاطن، عبر ما جلدمه من شبكاث بسامجُت، سعت إلى الاسخجابت لخطلعاجه، 

 .وجحلُم زغباجه، من خالل ما جىفسه من خدماث إعالمُت حشمل معظم حىاهب حُاجه

ومن بين هره الحاحاث، امللف الثلافي الري جباًن مىكعه ومساحخه، في هره اللىىاث الفضائُت، كما 

جباهت مسخىٍاث الخعامل معه، وأسالُب جىظُف املىخىج الثلافي في البرامج العامت لهره اللىىاث،في 

محاولتها السخلطاب أكبر كدز من املشاهدًن، وجلبُت حاحاث الىخب الثلافُت، سىاء من خالل الخعاطي 

ف بمىخىحاتها  .مع همىما، أو جلدًمها إلى السأي العام، أو الخعبير عن اوشغاالتها والخعٍس

كما كان لعامل املىافست،الخأجير الىاضح في هىعُت ومضمىن ألاسالُب إلاعالمُت، في الخعامل مع مخعللاث 

املىخىج الثلافي، ألامس الري لم ًخجاوش حدود الىمرحت والخكساز في أغلب املىخىج إلاعالمي الثلافي، دون أن 

ًكىن لهره املىافست الخأجير الري ٌعمل على الخىىع والاخخالف، سىاء من حهت املعالجت أو الخعامل، ألامس 

 .الري ٌعطي للمىضىع، ما ًكفي من املبرزاث لىضعه في مجال البحث والدزاست العلمُت 

وهى ألامس الري حعل املىخىج إلاعالمي الثلافي، ًكاد ًكىن مكسزا،مما جسجب عىه همطُت في صىزة املىخىج 

ت، التي ًكىن من العسير جلُُم ججسبتها اللصيرة، إال أن  إلاعالمي الثلافي في اللىىاث الفضائُت الجصائٍس

الفسصت مىاسبت لخلدًم ملازباث مىهجُت مخخخصصت، لخلك الصىزة العامت التي ًفترض أن ًظهس عليها 

املىخىج الثلافي إعالمُا، وبالراث في املجال الفضائي، والري ًخخلف بالضسوزة مع الاهماط ألاعالمُت 

 .الاخسي، وبالراث املكخىبت والسمعُت

 املىخىج الثلافي في اللىىاث الفضائُتامللخلي،إلى دزاست صىزة وعلُه فئهىا نهدف من خالل هره 

ت، ، حتى جكىن مساهمت في الازجلاء بىىعُت املىخىج الاعالمي على ضىء الدزاساث وألابحاث الجدًدةالجصائٍس

ت، وما جفسضه السهاهاث اللادمت  الثلافي، لُكىن في مسخىي الخحدًاث الكبري التي جىاحه الثلافت الجصائٍس

في مجال كسب الاحترافُت، واللدزة املىاسبت على الخعامل مع املىخىج الثلافي الىطني، بطسق وأسالُب 

ب بين مسخىٍاث الدزاساث الاكادًمُت املخخصصت، وبين املمازست إلاعالمُت الُىمُت،  حدًثت عبر الخلٍس

، بين املؤسساث  وكرلك جىىَع وحعمُم مجاالث البحث املشتركت،وحشكُل حىصلت معلىماجُت بخصىصها

 .الاعالمُت والهُئاث الاكادًمُت
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